
Toelichting EN 15154-1/2
Nood- en oogdouches moeten altijd optimaal functioneren, ook al worden ze sporadisch ingezet. Ze kunnen veel ellende 
voorkomen als de huid of ogen van medewerkers in aanraking komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, 
dampen of stofdeeltjes tijdens werkzaamheden. Uiteraard dienen ze volgens de voorschriften te functioneren. Welke nor-
men gelden er en welke oplossingen zijn er voor industrie en laboratoria?

DE HOOFDPUNTEN EN 15154-1/2

 W De nooddouche moet met een constant 
debiet van minimaal 60 liter per minuut 
stromen tenzij nationale voorschriften an-
ders bepalen.

 W Het voorgeschreven debiet moet minimaal 
15 minuten gegarandeerd zijn.

 W De fabrikant dient de minimale waterdruk 
te vermelden.

 W Waterdruk wordt bepaald op het aansluit-
punt van de waterleiding.

 W Richting en vorm van de douchestraal 
mogen uitsluitend met behulp van gereed-
schap kunnen worden aangepast. 

 W Op een afstand van 700 mm onder de 
douchekop moet tussen 40 – 60% van het 
water binnen een straal van 200 mm val-
len. De hoeveelheid water mag nergens in 
de cirkel meer dan 30% afwijken van de 
gemiddelde waarde. Minstens 95% moet 
binnen een straal van 400 mm vallen

 W De snelheid van de waterstraal moet zo 
laag zijn dat de gebruiker er niet door kan 
worden gekwetst.

 W De douchekop moet zo worden geïnstal-
leerd dat de onderrand zich tussen de 
2.100 en 2.300 mm boven het niveau be-
vindt waar de gebruiker staat

 W De afsluiter mag na opening niet automa-
tisch sluiten, de bedieningsrichting moet 
duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig zijn.

De ANSI Z 358.1-2014 van het American National Standards Institute (ANSI) geeft aan dat nooddouches binnen tien seconden 
bereikbaar moeten zijn en bij oogdouches per minuut 11,4 liter en bij nooddouches 75,7 liter water af moeten geven. Dit een kwar-
tier lang. De richtlijn schrijft verder wekelijkse controle van de douches voor en eist dat ze lauwwarm water afgeven.

De Europese normen volgens EN 15154-1/2 vereisen lagere debieten, namelijk 6 liter per minuut voor oog- en 60 liter per minuut 
voor nooddouches. Over watertemperaturen rept deze norm niet, al is hier sinds 2007 een advies over opgenomen in het aan-
hangsel. Verplichtend is de norm wel over de vorm en richting van de douchestraal. Daarin is de Europese norm weer helderder 
dan de Amerikaanse.

Zo wijken de Amerikaanse en Europese voorschriften op punten af, maar zijn de verschillen in de praktijk niet zo groot.
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Debiet: 60 l/min
is voldoende.

Constant debiet 
van minimum
6 l/min met een 
door de fabrikant 
te vermelden 
waterdruk.

Hoogte
waterstraal:
100 - 300 mm

Toevoer: 
drinkwater
of water van 
dezelfde 
kwaliteit.

Min. 400 mm
Open ruimte

INFO-Service | Toelichting EN 15154-1/2

Ga voor meer informatie naar: www.denios.nl
of bel ons:    0172 - 50 64 66     03 312 00 87


